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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíl práce, kterým bylo shromáždit a utřídit dostupné informace o daném onemocnění, je jasně 
stanoven v úvodu. Beze zbytku byl splněn. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Celá práce je velmi zdařilou rešerší. Má logickou strukturu, informace jsou jasné, stručné a vyvážené. 
Použitá literatura je vhodně vybraná, obsahuje poměrně velké množství titulů, z nichž je téměř 
polovina cizojazyčných.  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 44 stran textu a 2 strany příloh. Jazykový projev autora je na dobré úrovni. Ocenit 
bych chtěla zejména kompaktní odborný styl. Práce má předepsané formální členění, obsahuje 
anglický abstrakt. Text je vhodně doplněn obrázky. K formální stránce nemám v podstatě žádné 
připomínky. Pozor jen na uvádění citací v textu v případě, že publikace má více než 2 autory 
(nevypisujeme všechna jména), na jednotný styl psaní jmen autorů (buď malými, nebo velkými 
písmeny) a na umísťování více závorek bezprostředně za sebou.   
 
4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ (úroveň a pravidelnost komunikace s autorem(kou), celkový dojem, silné 
a slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Práce působí velmi dobrým dojmem, přehledně zpracovává dostupné informace o borelióze. Tyto 
informace mohou složit jako podklady pro přípravu na výuku pro učitele biologie a výchovy ke zdraví 
nebo pro tvorbu výukových materiálů (pracovních listů) pro gymnázia. Autor pracoval samostatně a 
pravidelně konzultoval s vedoucí práce.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
--- 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji ji k obhajobě a 
hodnotím ji výborně. 
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